CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I
REHABILITACIJU
VIROVITICA
ŠKOLSKI ODBOR
LJUDEVITA GAJA 42
VIROVITICA
KLASA: 003-08/17-02/09
URBROJ:2189-22-10-17-2

ZAPISNIK
sa 19. sjednice Školskog odbora održane
28. rujna 2017. godine u COOR-u Virovitica s početkom u 14:30 sati

Prisutni:
Đurđa Aragović, predsjednica
Vesna Šerepac, članica
Silvija Zec, članica
Melita Ključec, članica
Jasna Komar, članica
Dijana Stanić, članica
Odsutni:
Vesna Grbac članica
- ispričala se
Ostali prisutni:
Margarita Kovačević, ravnateljica
Sanja Đurasević, zapisničarka
Predsjednica Školskog odbora Đurđa Aragović pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da je
na sjednici nazočno šest (6) članova Školskog odbora i da Školski odbor može donositi sve
pravovaljane odluke i zaključke.
Predsjednica Školskog odbora otvara 19. sjednicu Školskog odbora te predlaže sljedeći
DNEVNI RED :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora od 14. rujna 2017. godine
Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za šk.god.2017/2018.
Donošenje Kurikuluma za šk.god. 2017./2018.
Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Školskog sportskog društva-Hitrići
Usvajanje Plana rada Školskog sportskog društva-Hitrići za šk.god. 2017./2018.
Usvajanje izvješća o radu Etičkog povjerenstva
Različito

Utvrđuje se kako je jednoglasno usvojen Dnevni red 19. sjednice Školskog odbora.

Ad 1.)
Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora od 14. rujna 2017. godine
Svi članovi Školskog odbora zaprimili su Zapisnik sa 18. sjednice Školskog odbora
održane dana 14. rujna 2017. godine.
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Predsjednica Školskog odbora poziva prisutne članove da iznesu svoje dopune ili
primjedbe na isti.
Budući da dopuna i primjedbi nije bilo, Zapisnik se daje na glasovanje. Konstatira se
kako je jednoglasno usvojen
Zapisnik sa 18. sjednice Školskog odbora održane dana 14. rujna 2017. godine.
Ad 2.)
Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za šk.god.2017/2018.
Godišnji plan i program rada prezentirala je ravnateljica Centra. S istim je upoznato
Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja. Ravnateljica se posebno osvrnula na Razvojni plan koji je
predložio Tim za kvalitetu, a usvojilo Učiteljsko vijeće, prema pokazateljima provedenih
anketa među zaposlenicima, roditeljima i učenicima. Razvojnim planom poboljšati će se
područja „Učenje i poučavanje“, „Podrška učenicima“ i „Kurikulum“.
Od ove školske godine, a nakon svi provedenih predradnji, uvedena je tjedna izmjena smjena.
Nakon provedene rasprave, predsjednica Školskog odbora daje na usvajanje Godišnji
plan i program rada.
Konstatira se kako je jednoglasno donesen
Godišnji plan i program za školsku godinu 2017./2018.
Ad 3.)
Donošenje Kurikuluma za šk.god. 2017./2018.
Kurikulum za šk.god. 2017./2018. predložilo je Učiteljsko vijeće, a Vijeće roditelja dalo
svoje mišljenje na isti.
Svi članovi Školskog odbora izrazili su zadovoljstvo bogatim sadržajem Kurikuluma.
Nakon rasprave, predsjednica Školskog odbora daje Kurikulum na usvajanje.
Konstatira se da je jednoglasno donesen
Kurikulum za šk.god. 2017./2018.
Ad 4.)
Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Školskog sportskog društva-Hitrići
Sukladno članku 7. Poslovnika o radu Školskog sportskog društva, voditeljica
Marijana Strija podnijela je izvješće o radu ŠSD-a na kraju školske godine 2016./2017.
Predsjednica Školskog odbora pohvalila je rad ŠSD-a te dala na raspravu i usvajanje
izvješće o radu.
Konstatira se kako je jednoglasno usvojeno
Godišnje izvješće o radu Školskog sportskog društva-Hitrići
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Ad 5.)
Usvajanje Plana rada Školskog sportskog društva-Hitrići za šk.god. 2017./2018.
Sukladno članku 7. Poslovnika o radu Školskog sportskog društva, voditeljica Marijana
Strija predložila je Školskom odboru plan rada ŠSD-a za 2017./2018.
Predsjednica Školskog odbora predlaže da ubuduće plan ŠSD-a bude u Kurikulumu te
se s njime i donosi. Ostali članovi slažu se s prijedlogom.
Pitanja nije bilo.
Predsjednica Školskog odbora daje na usvajanje Plan rada ŠSD-a Hitrići.
Konstatira se kako je jednoglasno usvojen
Plana rada Školskog sportskog društva-Hitrići za šk.god. 2017./2018.
Ad 6.)
Usvajanje izvješća o radu Etičkog povjerenstva
Sukladno Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
Etičko povjerenstvo o svom je radu dužno Školskom odboru podnijeti godišnje izvješće.
Prema izvješću predsjednice Etičkog povjerenstva Marijane Strija, nije bilo prijava
Etičkom povjerenstvu.
Ad 7.)
Različito
Ravnateljica je izvijestila Školski odbor o prijavi na natječaj za donacije „RTL pomaže
djeci“, a namjera je prenamijeniti podrumsku prostoriju u kabinet za ranu intervenciju. Sve
više roditelja zanima se za socijalne usluge rane intervencije, savjetovanja i pomaganja te
ravnateljica izjavljuje kako se nada i skorom odobrenju Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku za pružanje istih.
Projekt „Senzorni vrt“ za koji su sredstva dobivena putem Zaklade za razvoj lokalne zajednice
Slagalica je pri kraju te se idući tjedan planira otvorenje.
Dogovoreno je da se poziv i materijali za sjednice Školskog odbora ubuduće šalju putem
elektroničke pošte.
Drugih pitanja nije bilo.
Sjednica zaključena u 15.10 sati
Virovitica, 28. rujna 2017. godine.
Zapisnik zaključen sa 3. stranicom.
Zapisničarka:
Sanja Đurasević, bacc.

Predsjednica Školskog odbora:
Đurđa Aragović, dipl.polit
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